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A Garabonciás Középiskola Budapest Adatkezelési szabályzata 
1. sz. melléklet 

1. Intézményi alapadatok: 

Intézmény neve: Garabonciás Kreatív szakmák technikuma, művészeti Szak-gimnázium, Szociális                 
                           Szakképzőiskola, Gimnázium Budapest 
Szabályzat típusa:  Adatkezelési szabályzat, mely a Garabonciás Középiskola Budapest  
   Szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi. 
Az adatkezelési szabályzat a vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok előírásaira  
   tekintettel készül.  
Intézmény székhelye, címe: 1074 Budapest Szövetség utca 35. 
Intézmény OM-azonosítója: 102635 
Az intézmény technikai azonosítója: 520039 
Intézmény fenntartója:E-médiainformatika Nkft.  
Ügyvezető: Oravecz Judit 
Intézményvezető-helyettesek: 
 Vághy Tamás  szakmai igazgatóhelyettes 
 Földy Erika     általános igazgatóhelyettes 

2. Az adatkezelési szabályzat célja 

‣ 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról törvény végrehajtásának biztosítása. 

‣  Az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése. 

3. Az adatkezelési szabályzat hatálya 

Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény vezetőjére, továbbá valamennyi munkaviszony-
ban álló alkalmazottjára nézve kötelező érvényű. 

E szabályzat szerint kell ellátni a 
‣  a munkaviszonyban alkalmazottak alapnyilvántartását, valamint a munkaviszonyban 

alkalmazott személyi iratainak és adatainak kezelését, valamint 
‣  a tanulók adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését. 

E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a munkaviszonyban álló alkalmazott jogviszony meg-
szűnése után, illetve a jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. 
A tanulókkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a munkaviszony fennállásától, annak 
megszűnése után határidő nélkül fennmarad. 
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Az adatkezelési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan 
időre szól. 

4. Alapelvek alapfogalmak 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben felelős. 
Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg munkaköri 
leírásukban nevesített módon 
A szakképző intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés 
információs rendszerébe és a Szakképzés információ rendszerébe bejelentkezni, valamint az 
országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni. 
ó 
4. 4.1 Adatvédelem 

Az adatvédelem szűkebb értelemben a személyes jellegű adatokat védi attól, hogy illetéktelen 
személyek megismerjék kiértékeljék vagy megváltoztassák azokat. 

(5) 4.2 Adatbiztonság 

Az adatbiztonság magában foglalja az adatok és a programok műszaki eredetű, hanyagságból eredő 
vagy célzatos megváltoztatása ill. törlése ellen foganatosított összes védőintézkedést. Ide tartozik az 
illetéktelen hozzáféréssel szembeni biztonság is. 

(6) 4.3 Az intézményi adatok nyilvántartásának módja 

Az intézményben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 
‣  nyomtatott irat, 
‣  elektronikus adat. 

Az adatbiztonsági rendszabályok érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell 
tenni mind a manuálisan kezelt, mind a számítógépen tárolt és feldolgozott személyes adatok 
biztonsága érdekében. Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles 
gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb 
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 
ellen. 

(7) 4.4 Személyi irat 

Személyi iratnak tekinthető minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz 
felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszonyban alkalmazott jogviszony 
létesítésekor a jogviszony időtartama alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és az 
alkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 
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A személyi iratok körébe az alábbiak tartoznak: 
‣  a személyi anyag iratai, 
‣  a jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok. 

5. A munkaviszonyban alkalmazottak alapnyílvántartása 

Az intézmény a munkaviszonyban alkalmazott személy:  
a) nevét, 
b) születési helyét, idejét, 
c) nemét, 
d) lakóhelyét, tartózkodási helyét, 
e) TAJ számát, 
f) adószámát, 
g) gyermekeinek születési idejét, 
h) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat, j) oktatási azonosító számát 

(amennyiben releváns), 
i) pedagógus igazolvány számát tartja nyilván. 

Az intézmény az óraadói státuszban foglalkoztatott személy: 
a) nevét, 
b) születési helyét, idejét, 
c) nemét, 
d) lakóhelyét, tartózkodási helyét, 
e) TAJ számát, 
f) adószámát, 
g) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat, h) oktatási azonosító számát, 
h) pedagógus igazolvány számát tartja nyilván. 

Az intézmény állományába tartozó alkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése, személyi 
számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése a ügyviteli szolgáltató feladata. 

        5.1 A munkaviszonyban alkalmazottak személyi anyagának tartalma 
9.

‣  az alkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai, 
‣  a pályázat vagy szakmai önéletrajz, 
‣  az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél/oklevelek másolata, 
‣  a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte, 
‣  iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítványok, tanúsítványok másolata, 

a kinevezés és annak módosítása, 
‣  átsorolások, 
‣  a vezetői megbízás és annak visszavonása, 
‣  az alkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, 
‣  a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat. 
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5.2. A pedagógus igazolvány 

A pedagógus igazolvány a közoktatás információs rendszerében található adatokat tartalmazhatja. 

6. A tanulók adatainak nyilvántartása 

Nyilvántartott adatok: 
‣  tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási 

helyének 
‣  címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén 
‣  való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 
‣  szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 
‣  a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, 
‣  a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 
‣  vizsgaadatok, 
‣  a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 
‣  a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, 
‣  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére 
‣  vonatkozó adatok, 
‣  a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 
‣  a tanuló oktatási azonosító száma, 
‣  a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

A tanulók személyes adatait osztályonként csoportosítva az alább felsorolt nyilvántartásokban kell 
őrizni: 

‣  összesített tanulói nyilvántartás (Vezetéséért felelős: iskolatitkár), 
‣  törzslap (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök), 
‣  bizonyítvány (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök), 
‣  beírási napló (Vezetéséért felelős: iskolatitkár), 
‣  osztálynaplók/enapló (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök). 

A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli szabá-
lyoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Ennek kezeléséért az 
intézmény ügyviteli szolgáltatást végző egység a felelős. 

7. A Szakképzés  információs rendszere 

7.1.  SZIR rendszer  

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) 111. § alapján a szakképzés 
információs rendszere hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, 
adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultságalapú 
adatszolgáltatási rendszer, amely szakmai rendszerekből, azokat kiszolgáló, támogató 
segédprogramokból és alrendszerekből épül fel.  

A 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: 
Szkr.) 342. §-a alapján a SZIR-ben a köznevelés információs rendszere részeként kell nyilvántartani 
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a szakképzési intézménytörzsnek a 343. § (1) bekezdése szerint kezelt adatait, többek között a 
szakképző intézmény hivatalos nevét, székhelyét és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyeit, 
továbbá az intézmények, valamint az intézményfenntartók közérdekű és közérdekből nyilvános 
adatait.  

A SZIR egyik legfontosabb része a szakképző intézményekben jogviszonnyal rendelkező tanulók 
központi nyilvántartása.  

Az Szkt. 114. § (1) bekezdése alapján a szakképző intézmény a szakmai oktatással összefüggésben 
a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony létesítése és fenntartása céljából kezeli a 
tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy adatait, továbbá a kiskorú tanuló törvényes 
képviselője adatait.  

Az Szkr. 342. § alapján a SZIR-ben a köznevelés információs rendszere részeként kell 
nyilvántartani a tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásának az oktatási 
nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény. 1/A. melléklet II. rész 1. pont a), d)–e) és g)–j) 
pontja alapján kezelt adatait.  

A SZIR-ben tárolt adatokhoz az intézmények közvetlenül nem férnek hozzá, a tárolt adatok töltése 
és frissítése automatikusan a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer-ből 
(továbbiakban KRÉTA), mint adatbázisból történik.  

A szakképző intézményekben jogviszonnyal rendelkező alkalmazottak központi nyilvántartása.  
Az Szkt. 114. § (2) bekezdése alapján a szakképző intézmény az alkalmazottja foglalkoztatása, 
számára a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapítása és teljesítése, illetve 
meghatározott nyilvántartások vezetése céljából kezeli az alkalmazott alap, valamint az alkalmazott 
valamennyi korábbi foglalkoztatásával, továbbá a szakképző intézménnyel fennálló jogviszonyával 
kapcsolatosan nyilvántartott adatait.  

Az Szkr. 342. § alapján a SZIR-ben a köznevelés információs rendszere részeként kell 
nyilvántartani az alkalmazotti nyilvántartásnak az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi 
LXXXIX. törvény. 1/A. melléklet III. rész 1. pont a)–l) pontja alapján kezelt adatait.  

7.2. SZIR rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások  

Egészségbiztosítás  

A társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, 
valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (továbbiakban Tbj.) 
szabályozza.  
Egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak köre a Tbj. 22 § (1) bekezdés szerint  ib) a szakképzésről 
szóló törvény szerint szakképző intézményben nappali rendszerű szakmai oktatásban 
tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, menekült, oltalmazott.  

A Tbj. 22 § (3) bekezdése szerint további feltétel, hogy az érintett személy belföldinek minősüljön. 
Belföldi az a tanuló, akinek lakcímkártyáján magyarországi cím szerepel.  
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A SZIR rendszer közvetlen kapcsolatban áll a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) 
Jelent és e-Jelent rendszerével, a 18. életévüket betöltött tanulók bejelentése a SZIR rendszeren 
keresztül történik.  

Személyes adatok: 

‣ születési- és viselt név,  
‣ anyja neve,  
‣ születési idő,  
‣ születési hely,  
‣ TAJ szám,  
‣ állampolgárság,  
‣ nem  

Lakcím-adatok:  
‣ magyarországi lakóhely (lakcímkártyán megjelenő  

Jogviszony-adatok:  

‣ a jogviszony/képzés kezdete, 
‣ a jogviszony/képzés vége, munkarend.  

A jogosultság megállapításához és a jelentés elkészítéshez szükséges adatkörök:  

Családtámogatás  

Az egyes családtámogatási szolgáltatások igénybevételéhez a SZIR rendszer a Magyar 
Államkincstár (MÁK) informatikai rendszerével van közvetlen kapcsolatban.  

Kétszintű érettségi szakrendszer  

Kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere működtetéséhez szükséges adatszolgáltatást a 
szakképzési törvény hatálya alá tartozó intézményekben tanulói és szakképzési jogviszonyban állók 
vonatkozásában a SZIR látja el.  

Mérés-értékelés szakrendszer  

Tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok szolgáltatását a szakképzési 
törvény hatálya alá tartozó intézményekben tanulói és szakképzési jogviszonyban állók 
vonatkozásában a SZIR rendszer látja el.  

Pedagógus minősítési szakrendszer  

Pedagógusminősítés rendszerének működéséhez szükséges intézményi, személyes, és jogviszony 
adatok szolgáltatását a minősítésben érintett, szakképzési intézményekben oktató pedagógusok 
vonatkozásában a SZIR rendszer látja el. 

Tisztaszoftver – Office365 jogosultság  
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A SZIR feladata az Office 365 rendszer használatához való jogosultság ellenőrzéséhez 
adatszolgáltatás biztosítása a szakképzési törvény hatálya alá tartozó intézményekben tanulói és 
szakképzési, valamint pedagógus és oktatói jogviszonyban állók vonatkozásában.   

8. Az E- Kréta 

A E-Kréta rendszer tartalmazza a tanuló alapadatait és tantárgyi osztályzatait a középiskola 
intézményegységében. A rendszerhez szükséges belépési adatokat és jogosultságokat az arra 
megbízott személy (igazgatóhelyettes) állíthatja be. 

A SZIR adatok töltése a KRÉTA rendszerből történik. Így az adatok felvitelére csak egyszer van 
szükség, de kiemelten fontos, hogy a KRÉTA rendszerben az intézmény, osztály, tanuló és 
alkalmazotti (oktatói) adatok pontosak és naprakészek legyenek.  

9. Az adatok továbbítása 

Az adatok a közoktatási törvényben meghatározott célból, a személyes adatok védelmére vonatkozó 
célhoz kötöttség megtartásával továbbíthatók: 

‣  fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, közigazgatási szerv, 
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

‣  sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási 
rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a 
nevelési- oktatási intézménynek, 

‣  iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 
‣  a diákigazolvány − jogszabályban meghatározott − kezelője részére a diákigazolvány 

kiállításához szükséges valamennyi adat, 
‣  az iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsőoktatási 

intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez és 
vissza,  

‣  az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló 
egészségügyi állapotának megállapítása céljából, 

‣  a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló 
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából, 

‣  a fenntartó felé. 

Az intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított 
kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az 
adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való 
jogosultsága. 
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10. Titoktartási kötelezettség 

A pedagógust, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki 
közreműködik a tanuló felügyeletében, az hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben 
titoktartási kötelezettség terheli a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, 
információt illetően, amelyről a tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E 
kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, 
határidő nélkül fennmarad. 
A gyermek, illetve a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, 
kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a tanuló érdekét. Az adat közlése 
akkor sérti vagy veszélyezteti súlyosan a gyermek, tanuló érdekét, ha olyan körülményre 
(magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek, tanuló testi, értelmi, érzelmi 
vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése szülői magatartásra, 
közrehatásra vezethető vissza. 
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület tagjainak 
egymásközti, a gyermek, a tanuló fejlődésével, értékelésével, minősítésével összefüggő 
megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestület 
ülésén. 
A titoktartási kötelezettség alól kiskorú esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban 
felmentést adhat. 
A közoktatási intézmény a gyermekek, tanulók személyes adatait pedagógiai célból, pedagógiai 
célú habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, 
iskola-egészségügyi célból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások céljából, a célnak 
megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. 
A közoktatási törvényben meghatározottakon túlmenően a közoktatási intézmény a gyermekkel, 
tanulóval kapcsolatban adatokat nem közölhet. 

11. A pályakövetési rendszerbe történő adatszolgáltatás központi igény esetén 

A szakképző iskola a szakmai vizsga letételéről jelentést küld a pályakövetési rendszer 
működtetéséért felelős szerv részére. A jelentés tartalmazza a vizsgázó nevét, tanulói azonosító 
számát, a megszerzett szakképesítés megnevezését, a vizsga helyét és időpontját. 
Az adatok személyazonosításra alkalmatlan módon feldolgozhatók, iskolánként csoportosíthatók, 
nyilvánosságra hozhatók. Az adatok a megküldéstől számított öt évig tárolhatók. 

12. A diákigazolvány 

A diákigazolvány igénylés adminisztrációs rendszere működtetéséhez szükséges adatszolgáltatást a 
szakképzési törvény hatálya alá tartozó intézményekben tanulói és szakképzési jogviszonyban állók 
vonatkozásában a SZIR látja el.  
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13. Fizetési Kötelezettségvállalási Szerződés 

Az iskolában minden tanulói és felnőttképzési jogvisszonnyal rendelkező tanulóval Fizetési 
Kötelezettségvállalási Szerződést kötünk. Az ebben szereplő személyes adatokt a Polgári 
Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezései szerint határozzuk meg. A szerződések nem 
nyilvánosak. Azokat csak az érintettek részére adjuk át. A szerződésben foglatak nem teljesítése 
esetén a szerződést átadjuk az iskola jogi képviseletét ellátó ügyvédnek. 

14. Záró rendelkezések 

Az Adatkezelési szabályzatot jogszabályváltozás, az intézmény vagy a fenntartó adataiban 
bekövetkezett változás esetén módosítani kell. Az intézmény adatkezelési szabályzatának a 
jogszabályi előírásokhoz igazodó mindenkori módosításáért az igazgató a felelős. 
A szabályzat módosításával kapcsolatos eljárásban az elfogadásra vonatkozó szabályok 
alkalmazandók.
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	Intézményi alapadatok:
	Az adatkezelési szabályzat célja
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	Alapelvek alapfogalmak
	A munkaviszonyban alkalmazottak alapnyílvántartása
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